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Vážení zákazníci,

aktuální online verze programu DVR-Studio UHD 2 je použitelná ve více jak 100 jazycích.
Všechny jazyky jsou přeloženy v překladači Googlu, poznáte to na označení názvu "(Mechanical Translation)"

To je pro zákazníky, kteří neovládají němčinu, nebo angličtinu, ta jediná možnost používat DVR-Studio UHD 2. 
Bohužel Google nepřekládá vždy korektně a optimálně, některé překlady jsou doslova dvojsmyslné. My disponujeme pouze jazyky Němčinou a Angličtinou.

Díky naší práci posledních 20 let máme dobré kontakty k zákazníkům po celém světě. Hledáme zákazníky, kteří jsou ochotní převzít patronát nad našimi produkty v jejich
rodné řeči.

Abyste mohli naše produkty přeložit, vytvořili jsme nový textový editor, se kterým se dají přeložit veškeré texty obsažené v programu.

Náš dlouholetý zákazník Jiří (KD24383) se jako první rozhodl, ten překlad od Googlu s velkým nasazením přepracovat.

Vy už tedy můžete upravený český překlad programu DVR-Studio UHD 2 používat.

- Běžte do nastavení programu DVR-Studio UHD 2 v Logu programu: (Položka s ozubeným kolečkem)

- Otevřete kontextové Menu s mužskou siluetou a zvolte požadovaný zobrazený jazyk.
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- Po novém startu programu DVR-Studio UHD 2 se všechny texty v programu zobrazí v Češtině.

Novinka je také, že si německy psaný návod k DVR-Studio UHD 2 můžete otevřít v Češtině.

- Po otevření programu DVR-Studio UHD 2 stiskněte na klávesnici "F1", nebo si vyvolejte návod přes kontextové Menu.

Poznámka: Německý návod bude i nadále překládán do Češtiny přes Google.

V prvním bodu návodu "VYBER JAZYKA" nebo "CHOOSE LANGUAGE", si můžete také návod nechat přeložit do více jak 100 jazyků.



DŮLEŽITÉ:
Pokud se vám návod nezobrazuje ve vaší řeči, zřejmě nepoužíváte nejnovější verzi programu DVR-Studio UHD 2
Je to teprve několik dní, co jsme vyměnili verzi programu 2.01.04 za novou. V případě potřeby si prosím stáhněte tuto novou verzi z našeho webu a znovu nainstalujte.

Protože my sami si nemůžeme udělat překlad do Češtiny, chtěl by tímto poděkovat našemu zákazníku Jiřímu, který si celou tuto práci pro své krajany vzal za své. Pokud to
vidíte stejně jako já, a chcete vyslovit poděkování, prosím pište zde…

Rád vyhovím jeho žádosti zaslat svým krajanům speciální nabídku:
Pokud v našem online shopu zadáte kód kupónu

KD24383

obdržíte do konce roku slevu 10%.

Také můžete tyto informace a kód voucheru předat přátelům a známým, nebo je dát na sociální sítě.

Přeji vám hezké a klidné vánoční období. Především: zůstaňte zdraví.

Ralf Haenlein

Pokud máte nějaké dotazy, prosím neodpovídejte na tuto e-mailovou adresu, ale napište na Support@Haenlein-Software.com. Rád vám pomůžu. Chcete-li se odhlásit z tohoto informačního e-mailu, klikněte sem…
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